REF. LRD/LM (Borses)

D/014-2020
Ajuntament de Vilafranca

LLISTAT DE NOTIFICACIÓ DE LES RESOLUCIONS DE DESISTIMENT DE LES SUBVENCIONS PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER.
CONVOCATÒRIA 2020.
Fets
La Resolució TES/986/2020, de 8 de maig, publicada al DOGC núm. 8132 de 13-5-2020, va aprovar les bases reguladores per a la concessió, en
règim de concurrència competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer, i per Resolució TES/1096/2020, de 19 de maig, es va obrir la
convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer per a l'any 2020.
El termini per presentar les sol·licituds es va iniciar i va finalitzar d'acord amb el previst al punt 4 de la Resolució TES/1096/2020, de 19 de maig.
Les persones relacionades a l'Annex van presentar la sol·licitud dins de termini, analitzada la qual resulta es va observar que mancava alguna de la
documentació prevista a la base 8 de la Resolució TES/986/2020, de 8 de maig.
Per aquest motiu van ser requerides per completar la documentació per mitjà de l'exposició del llistats de requeriment en la data que en cada cas
s'indica en l'Annex, a l'empara de l'article 68.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, concedint-li un termini de 10 dies comptats a partir de l'endemà de la
data de requeriment corresponent, per aportar la documentació, amb la indicació que, de no aportar-la en el termini establert, es consideraria que
desistien de la seva petició.
Transcorregut el termini indicat, resulta que no consta que hagin aportat la documentació requerida en el termini legalment establert.
Fonaments jurídics
Resolució TES/986/2020, de 8 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, de
subvencions per al pagament del lloguer.
Resolució TES/1096/2020, de 19 de maig, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió en règim de concurrència competitiva per al pagament
del lloguer per l'any 2020.
Resolució GAH/380/2016, de 15 de febrer, de delegació de competències de la persona titular de la Presidència de l'Agència de l'Habitatge de
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Catalunya.
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l’habitatge.
Reial Decret 106/2018, de 9 de març pel qual es regula el Pla estatal d'habitatge 2018-2021.
Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i procediment de les Administracions Públiques de Catalunya.
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el seu Reglament.
Per tant,

RESOLC:
DECLARAR EL DESISTIMENT de la sol·licitud de subvenció per al pagament del lloguer per l'any 2020, a les persones que es relacionen a l'annex
d'aquesta Resolució, per no aportar la documentació requerida en el termini establert a l'article 68.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
NOTIFICAR aquesta resolució a les persones interessades, d'acord amb l'establert a la base 14 de la Resolució TES/986/2020, de 8 de maig.
Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant la persona titular de la DirecciÃ³
de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la seva notificació, d'acord amb la Resolució
GAH/380/2016, de 15 de febrer, de delegació de competències, l'article 77 de la Llei 26/2010 del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.
Així mateix es pot interposar recurs contenciós administratiu davant l'òrgan judicial que sigui competent segons els criteris de distribució competencial
previstos a la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos, a comptar de l'endemà
de la seva notificació.
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ANNEX
Núm.
d’expedient

B M - 59550
2020

Inicials
nom i
cognoms

YB

DNI/NIE

****8163*

Data
Requeriment

Motiu de desistiment del dret a ser beneficiari de la prestació

27/11/2020

Certificat de convivència que acrediti el domicili d’empadronament de la persona sol·licitant i
de les persones que conviuen a l'habitatge amb data anterior a la presentació de la sol·licitud.
AL PADRÓ APAREIX EMPADRONAT EL PROPIETARI DEL PIS, S'HAURIA DE
DESEMPADRONAR

B M - 59715
2020

TAGC

****2534*

30/10/2020

Els ingressos en efectiu al cc del propietari no s'accepten. Cal pagar el lloguer per mitjà de
transferència bancària, rebut domiciliat o rebut emès per l'administrador de la finca. Al rebut ha
de constar qui paga, qui cobra, l'import i el concepte. Cal aportar certificat del propietari/ària
conforme a data d'avui s'està al corrent de pagament i canviar el sistema de pagament per un
dels acceptats.

B M - 60064
2020

NOL

***1885**

30/10/2020

La sol.licitud i el padró no coincideixen amb les persones que viuen a l´adreça indicada. Caldrà
aportar del Sr. M. A. A.J. el seu document identificador o la baixa del padró.

06/11/2020

Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada del DNI/NIF/NIE o document equivalent, vigent
del/de la sol·licitant i dels membres que formen la unitat de convivència. Falta NIE del sr.
ALIDOU SAW.
Informe de la vida laboral de la persona sol·licitant i de cadascun dels membre que formen la
unitat de convivència en edat laboral. Falta informe de vida laboral del sr. ALIDOU SAW i els
ingressos de l'any 2018.
Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada dels rebuts de lloguer de l'any 2020 pagats fins a
la data de presentació de la sol·licitud per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat o
rebut emès per l'administrador de la finca. Al rebut ha de constar qui paga, qui cobra, l'import i
el concepte. Falta rebut mes de GENER, o certificat del propietari conforme s'està al corrent de
pagament.

06/11/2020

Sol·licitud de subvencions per al pagament del lloguer del MIFO any 2020. A la sol·licitud falta
CCB, caldrà incloure-la
Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada del DNI/NIF/NIE o document equivalent, vigent
del/de la sol·licitant i dels membres que formen la unitat de convivència. Cal aportar el
DNI/NIF/NIE de CCB
Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada del contracte de lloguer, a nom de la persona

B M - 60177
2020

B M - 60316
2020

KS

RLR

****4649*

***0326**
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sol·licitant. L'arrendatari ha d'acreditar del pagament de la fiança a l'arrendador. Cal aportar
fulls annexes al contracte
Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada dels rebuts de lloguer de l'any 2020 pagats fins a
la data de presentació de la sol·licitud per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat o
rebut emès per l'administrador de la finca. Al rebut ha de constar qui paga, qui cobra, l'import i
el concepte. Cal aportar certificat del propietari conforme està al corrent de pagament de
lloguer.

B M - 60731
2020

B M - 61651
2020

KB

HML

****2134*

***1904**

06/11/2020

Els ingressos en efectiu al cc del propietari no s'accepten. Cal pagar el lloguer per mitjà de
transferència bancària, rebut domiciliat o rebut emès per l'administrador de la finca. Al rebut ha
de constar qui paga, qui cobra, l'import i el concepte. Cal aportar certificat del propietari/ària
conforme a data d'avui s'està al corrent de pagament i canviar el sistema de pagament per un
dels acceptats.Aportar del mes: Març, abril , maig i juny.

27/11/2020

Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada dels rebuts de lloguer de l'any 2020 pagats fins a
la data de presentació de la sol·licitud per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat o
rebut emès per l'administrador de la finca. Al rebut ha de constar qui paga, qui cobra, l'import i
el concepte. FALTEN ELS REBUTS DE MARÇ, MAIG I JUNY
Declaració responsable referent al compliment dels requisits previstos als punt 17. Model 1 de
YAVR
Nomines cobrades durant l'exercici del 2020 del sol·licitant HML

B M - 61692
2020

YMPR

***3191**

14/11/2020

Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada dels rebuts de lloguer de l'any 2020 pagats fins a
la data de presentació de la sol·licitud per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat o
rebut emès per l'administrador de la finca. Al rebut ha de constar qui paga, qui cobra, l'import i
el concepte. O un certificat del propietari on consti que esta al corrent de pagament dels rebuts
de lloguer del 2020.
Les nòmines i els contractes del 2020 o la pensió o el certificat d´atur on consti els seus
ingressos.

B M - 61872
2020

EGB

***6120**

27/11/2020

Declaració responsable referent al compliment dels requisits previstos als punt 17. Model 1
Documentació acreditativa dels ingressos de la sol·licitant de l'any 2020 (Nòmines i/o rebuts
bancaris)

B M - 61895
2020

AAF

***7900**

30/10/2020

Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada dels rebuts de lloguer de l'any 2020 pagats fins a
la data de presentació de la sol·licitud per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat o
rebut emès per l'administrador de la finca. Al rebut ha de constar qui paga, qui cobra, l'import i
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el concepte.
B M - 62095
2020

GMQ

***2334**

14/11/2020

Sol·licitud de subvencions per al pagament del lloguer del MIFO any 2020 degudament
emplenada amb tota la unitat de convivència
Certificat del propietari conforme estan al corrent de pagament del lloguer

B M - 62141
2020

OK

****6007*

30/10/2020

Els ingressos del 2018 no són suficients per pagar el lloguer. Cal omplir l’imprès de canvi
significatiu en els ingressos (Model 1) i acreditar els de 2020 mitjançant contracte de treball,
nòmines i certificat de qualsevol altra percepció.

14/11/2020

Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada del contracte de lloguer, a nom de la persona
sol·licitant. L'arrendatari ha d'acreditar del pagament de la fiança a l'arrendador.
Els ingressos en efectiu al cc del propietari no s'accepten. Cal pagar el lloguer per mitjà de
transferència bancària, rebut domiciliat o rebut emès per l'administrador de la finca. Al rebut ha
de constar qui paga, qui cobra, l'import i el concepte. Cal aportar certificat del propietari/ària
conforme a data d'avui s'està al corrent de pagament i canviar el sistema de pagament per un
dels acceptats.

23/09/2020

Incorporar a la sol.licitud a DARWIN ANTONIO G. C.
Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada dels rebuts de lloguer de l'any 2020 pagats fins a
la data de presentació de la sol·licitud per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat o
rebut emès per l'administrador de la finca. Al rebut ha de constar qui paga, qui cobra, l'import i
el concepte.

B M - 62496
2020

B M - 62512
2020

AK

MYD

****0120*

****2226*

Barcelona, 18 de febrer del 2021
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Joan Batlle i Bastardas
Director de Programes Socials d’Habitatge
(per delegació del president de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya
Resolució GAH/380/2016, de 15 de febrer, DOGC 7063, de 22 de febrer)
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